Vacature werkstudent GIS en data
specialist
Standplaats:
Opleiding:
Uur per week:
Salaris:

Breda (voor inwerken eerste dagen, daarna mag het vanuit huis!)
Master Geo-informatie
32-40 uur
€12,50 per uur (+ reiskosten en vakantieregeling bij!)

Praktijkervaring opdoen in jouw vakgebied
tijdens je studie is de ideale manier om
erachter te komen wat er bij je past. Welk type
organisatie zou je later willen werken? Wat
voor functies en projecten spreken jou meer of
minder aan? Ook zijn jouw collega’s handige
connecties in jouw toekomstige zakelijke
netwerk. Daarnaast verdien je een leuk
zakcentje, dat is natuurlijk altijd welkom!

Ben jij in augustus / september 2020 voor
ongeveer een maand beschikbaar voor een
relevante werkervaring?
Lees dan verder!

Functieomschrijving
Het bedrijf is een middelgrote aannemer actief in de aanleg en onderhoud van diverse infrastructurele
projecten door heel het land. Ze werken met een groot databestand met alle prestatiecontracten en
onderhoudsgegevens. Daarnaast houden ze in ArcGIS de kaarten bij van de wegen, het areaal en
ondergrond. Deze databestanden zijn toe aan een opfrisbeurt en ze zoeken een analytische
student/net afgestudeerde die raad weet in ArcGIS en met grote databestanden. Bepaalde informatie
is niet goed gesynchroniseerd en welke waarden springen meteen uit het oog?
Heb jij een scherpe blik en ontdek je waar de data niet helemaal klopt en los jij het op?

Onze opdrachtgevers staan open voor enthousiaste en leergierige studenten en denken graag met
jou mee over de mogelijkheden.

Functie-eisen
Word jij enthousiast van bovenstaande omschrijving en herken jij jezelf in het volgende profiel?

•
•
•
•

Je volgt een master op het gebied van geo-informatie of hebt deze net afgerond;
Vanuit je studie heb je kennis opgedaan met het programma ArcGIS en het verwerken van
geo-data;
Je bent analytisch sterk;
Je kunt goed zelfstandig werken en vindt het leuk je in een eigen project vast te bijten.

Ons aanbod
Onze opdrachtgever biedt jouw een duidelijke instructie en werkplek voor de eerste dagen.
Wanneer je voldoende kennis hebt vergaard bij jouw collega’s op kantoor krijg je de vrijheid het
vanuit huis af te maken. Je leert veel uit de praktijk in jouw vakgebied, en daarnaast verdien je een
mooi salaris als werkstudent. Onze opdrachtgever staat altijd open om bij een goede, inhoudelijke
klik op zoek te gaan naar doorgroeimogelijkheden als werkstudent, afstudeerder of zelfs starter
binnen het bedrijf.

Wil jij een echte specialist worden met
ArcGIS bij een aannemer in de civiele
techniek. Dan is dit jouw kans voor een
vliegende start van je carrière! Solliciteer
direct, of neem vrijblijvend contact met ons
op voor meer informatie!
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06-41335013
laurie@enginear.nl
www.enginear.nl

